
Ⅶ أبوظبي - البيان

يبــدأ رئيــس جمهورية روســيا االتحادية 

فالديمير بوتين، اليوم، زيارة رســمية إلى 

دولة اإلمــارات العربية المتحــدة، قادماً 

مــن المملكة العربية الســعودية، يلتقي 

خاللها صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان، ولي عهــد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المســلحة، ويبحث 

معــه آفاق العالقــات والتعــاون الثنائي 

بيــن البلدين الصديقيــن وآليات تنميتها 

وتعزيزها في المجاالت المختلفة، عالوة 

علــى مناقشــة مجمــل التطــورات على 

والقضايا  والدولية،  اإلقليمية  الســاحتين 

والملفات ذات االهتمام المشترك.

وتأتي زيارة بوتين الثانية إلى اإلمارات 

منــذ العــام 2007 فــي إطــار الشــراكة 

البلــدان،  وّقعهــا  التــي  االســتراتيجية، 

خــالل يونيــو العــام الماضــي، لتعزيــز 

التعاون والتنســيق المشترك في مختلف 

القطاعــات الحيوية، كما تأتي في ظروف 

دقيقــة تمر بها المنطقــة العربية عموماً 

والخليج خصوصاً.

الزيارة بمقابلة  فالديمير بوتين استبق 

إعالمية شــاملة ذكر خاللها: »لن أكشف 

ســراً كبيراً إذا قلت إننا على اتصال دائم 

مــع قيادة دولــة اإلمارات، بل ونشــأت 

لدينا تقاليد وممارســات معينــة، فلدينا 

إمكانية ضبط ســاعة نشاطنا على توقيت 

واحد فــي اتجاهــات وقضايــا مختلفة، 

ونقوم بذلك لما له فائدة كبيرة للمنطقة 

بأسرها«.

وراح بوتين ألبعد من ذلك في إشارته 

إلى توقيع إعالن الشــراكة االســتراتيجية 

مع اإلمــارات العام الماضــي، وأن بالده 

تنظر لدولة اإلمارات كونها أحد الشــركاء 

الواعدين والقريبين جداً، مشــيراً إلى أن 

توقيع وثيقة الشراكة االستراتيجية يعكس 

طابــع العالقات بيــن اإلمارات وروســيا 

االتحادية، وأن الشراكة تتّور مثلما يحدث 

مع السعودية في جميع االتجاهات. 

ويســعى بوتين خالل الزيارة إلى رفع 

درجــة التعاون االقتصادي مــع اإلمارات 

بحكــم ما يملكــه البلدان مــن إمكانات 

اقتصادية ضخمة جداً.

وتجّلــى التنســيق بيــن البلديــن في 

التعــاون الفضائي بوصول أول رائد فضاء 

عربي إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، 

وهو هزاع المنصوري، الذي قضى خاللها 

8 أيام على متــن محطة الفضاء الدولية، 

ضمن بعثة فضاء روسية وبمركبة روسية.

وروســيا  اإلمــارات  دولــة  وترتبــط 

االتحادية بعالقات طيبة تتسم باالستقرار 

والتطــور، ومبنية على التفاهم واالحترام 

المتبــادل، والرغبة المشــتركة في تطوير 

هذه العالقات، واالرتقاء بها إلى مستوى 

أعلى، في ظل اإلمكانات الكبيرة المتاحة 

لذلك.

وخــالل أعمال الــدورة التاســعة من 

اللجنــة المشــتركة بين دولــة اإلمارات 

وروسيا االتحادية، التي عقدت بأبوظبي، 

أمــس، أكدت الدولة على لســان ســمو 

الشــيخ عبداللــه بن زايــد آل نهيان وزير 

اهتمــام  الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة 

اإلمارات بالزيارة التاريخية، التي يقوم بها 

الرئيس فالديميــر بوتين رئيس جمهورية 

روســيا االتحاديــة للدولــة اليــوم، قائاًل: 

»نترقــب زيــارة هامة وتاريخيــة للرئيس 

بوتين«.

االســتثنائية  األهمية  اللجنــة  وأكدت 

الجتماعها كونها تســبق الزيارة التاريخية 

للرئيــس فالديمير بوتيــن للدولة، والتي 

تعكــس عمــق العالقــات الثنائيــة بين 

البلدين في مختلف المجاالت السياســية 

واالجتماعيــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة 

والعلمية«.

اإلمارات وروســيا بينهما الكثير لنقاشه 

فــي هــذه الزيارة فمــن منطقــة عربية 

تضــج بفوضــى وإرهاب وغلــو وتطرف 

أخــذ إلى اطراد يبحــث البلدان مواجهة 

هذه المفاهيــم ليكونا مثاالً لدول أخرى 

لمواجهة هذه األفكار والتحديات والعمل 

سوياً في المستقبل إلعطاء شبابنا والعالم 

فرصاً أكبر ونماذج أفضل.

قطاعات عدة تطورت خالل الســنوات 

الماضيــة، بســبب الشــراكة والثقة بين 

صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 

آل نهيــان، والرئيس بوتين، هذه العالقة 

انعكست في المجال االقتصادي والثقافي 

والعلمــي والعســكري وأيضاً فــي تبادل 

وجهات النظر السياســية حول التحديات 

اإلقليمية والدولية.

اإلمارات وبحسب ما هو ُمعلن تتطلع 

إلى تعزيز الشراكة مع الروس في قطاعات 

الطاقــة النفطيــة والطاقــة المتجــددة، 

والتي تشــكل المصدر الرئيســي للطاقة 

المســتدامة لألجيال القادمة، عالوة على 

أن دولة اإلمارات الشــريك التجاري األول 

لروســيا االتحادية على مســتوى الخليج 

العربي.

كما ســتعمل الزيارة علــى بذل المزيد 

مــن الجهــود فــي ســبيل زيــادة حجم 

االســتثمارات المتبادلــة بيــن البلديــن 

خصوصــاً فــي قطاعات النفــط والطاقة 

المتجددة والمعادن األساسية واإلنشاءات 

واألمن الغذائي.

أما الســياحة بيــن اإلمارات وروســيا 

فشــهدت قفزات نوعية خالل الســنوات 

الماضية مدفوعة بجملــة من المبادرات 

واالتفاقيــات، وفــي مقدمتهــا اإلعفــاء 

الدخول لمواطني  تأشيرات  المتبادل من 

البلديــن، والذي أدى إلى نمو الســياحة 
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استعراض سبل تحقيق االستقرار ومواجهة اإلرهاب

أمل القبيسي تبحث مع »الجمعية 
الفدرالية لروسيا« تعزيز التعاون

Ⅶ  صربيا - البيان 

بحثــت معالــي الدكتورة أمــل عبدالله 

القبيسي رئيس المجلس الوطني االتحادي 

على هامش مشــاركتها فــي اجتماعات 

والمجلــس  الـــ141  العامــة  الجمعيــة 

الحاكم الـ205 لالتحاد البرلماني الدولي 

المنعقدة في العاصمــة الصربية بلغراد 

أمــس، مــع فالنتينــا ماتفيينكو رئيســة 

مجلــس االتحــاد للجمعيــة الفدراليــة 

لروســيا االتحادية، ســبل تعزيز عالقات 

التعاون في مختلف المجاالت وال سيما 

البرلمانية منها، مع اإلشادة بمدى التطور 

والنمو الذي تشــهده عالقات الشــراكة 

اإلمارات  بين دولة  القائمة  االستراتيجية 

العربيــة المتحــدة، وجمهوريــة روســيا 

االتحاديــة، والتي تحظى بكل الدعم من 

قبل قيادتي البلدين الصديقين. 

القبيســي  الدكتورة  وأعربــت معالي 

للجمعيــة  االتحــاد  مجلــس  ورئيســة 

الفدرالية لروسيا االتحادية، عن تثمينهما 

ما وصلت له عالقات الشــراكة والتعاون 

القائمــة بيــن البلديــن فــي المجاالت 

واالســتثمارية  واالقتصاديــة  السياســية 

والســياحية والتعليمية فضاًل عن توافق 

الــرؤى حيــال القضايــا ذات االهتمــام 

المشــتركة وفي مقدمتهــا تحقيق األمن 

واالستقرار في المنطقة والعالم ومواجهة 

اإلرهــاب والتطــرف، مؤكدتين أن هذه 

العالقات تستند إلى تاريخ طويل وجذور 

راســخة وممتدة من التعــاون والتواصل 

وتبادل الزيارات بين قيادتي ومســؤولي 

البلدين.

المجلــس  رئيســة  معالــي  وأكــدت 

الوطني االتحادي ورئيس مجلس االتحاد 

االتحادية،  لروســيا  الفدرالية  للجمعيــة 

أهميــة تفعيل وتعزيز عالقــات التعاون 

البرلمانية بين الجانبين بما يحقق أفضل 

النتائــج بما يواكب رؤية قيادتي البلدين 

وتطلعــات الشــعبين الصديقيــن، مــع 

التأكيد على أهمية ما وصل له التنســيق 

والتشــاور حيــال مختلــف القضايا ذات 

االهتمــام المشــترك والتي يتــم طرحها 

والدفاع عنها وتبنيها خالل المشاركة في 

الفعاليات البرلمانية اإلقليمية والدولية. 

وثمنتــا النتائج المثمرة والكبيرة التي 

تتحقق كإحدى ثمار اللقاءات التي تجري 

بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلــى للقــوات المســلحة، وفالديمير 

بوتين رئيس جمهورية روسيا االتحادية.

آفاق زيارة الرئيس الروسي للدولة
 في زيارة هي الثانية له منذ العام 2007 يبدأ الرئيس 

الروســي فالديميــر بوتين اليوم زيــارة للدولة تهدف 

إلــى تعميق العالقات الثنائية بين البلدين ونقلها إلى 

آفاق أرحب.

وال شك أن توقيت الزيارة يؤكد على حجم التنسيق 

وتقارب الرؤى بين البلدين الصديقين وهو ما أكد عليه 

الرئيس بوتين عشــية الزيارة بقوله: »لن أكشــف سراً 

كبيــراً، إذا قلت إننا على اتصــال دائم مع قيادة دولة 

اإلمارات، بل ونشــأت لدينا تقاليد وممارسات معينة، 

فلدينا إمكانية ضبط ســاعة نشاطنا على توقيت واحد 

فــي اتجاهــات وقضايا مختلفة، ونقــوم بذلك، لما له 

فائدة كبيرة للمنطقة بأسرها«.

المميز  السياســي  التنســيق 

والعلمية  االقتصادية  والعالقات 

والســياحية والفضائية كل ذلك 

أثمــر العام الماضــي عن إعالن 

الشراكة االســتراتيجية والتعاون 

بين البلدين إذ تنظر روســيا إلى 

المتحدة كما  العربيــة  اإلمارات 

يقــول بوتيــن »كأحد شــركائنا 

الواعدين، والقريبين جداً، وليس 

من قبيل الصدفة أن نتوصل إلى 

توقيع هــذه الوثيقة، فهذا يدل 

علــى نوعية، وطابــع العالقات 

المتحدة  العربية  بين اإلمــارات 

وروسيا االتحادية«.

الملفــات المشــتركة وفــي مقدمتهــا االقتصادية 

واحــدة من بين أهــم الملفات التي ســتتطرق إليها 

الزيــارة، بالنظر إلى حجم وثقل اقتصــاد البلدين، إذ 

ارتفــع حجم التبادل التجــاري بين البلدين بنهاية عام 

2018، بنســبة 21 بالمئــة، مقارنة بعام 2017، بقيمة 

3 مليارات دوالر.

وتشهد السياحة الروسية إلى الدولة انتعاشاً ورواجاً 

وأصبحت اإلمارات تشــكل إحدى الوجهات المفضلة 

للســياح الروس الذين يتصدرون قائمة أكثر الجنسيات 

زيارة للدولة خالل السنوات الثالث الماضية.

وكان البلدان قررا اإللغاء المتبادل للتأشيرات بينهما 

وذلك اعتباراً من شــهر فبرايــر 2018 وهو القرار الذي 

أسهم في زيادة عدد السياح الروس إلى الدولة.

ويتجاوز عدد الشــركات الروســية التــي تعمل في 

دولــة اإلمــارات 3 آالف شــركة، فــي حيــن تخطى 

حجم االستثمارات اإلماراتية في العديد من المشاريع 

الروسية حاجز 3.8 مليارات درهم من خالل الصندوق 

المشترك بين البلدين.

ال شك أن إعالن الشــراكة االستراتيجية يمثل إطاراً 

مؤسســياً لتطويــر العالقــات الثنائية المشــتركة بين 

البلديــن الصديقين فــي مجاالت التجــارة واالقتصاد 

والمالية واالستثمار والثقافة والعلوم والتقنية، والفضاء.

لقد برهنت المشاركة اإلماراتية الواسعة الفاعلة في 

قمة »أقدر« التي استضافتها العاصمة الروسية »موسكو« 

ســبتمبر الماضي والتــي تمثلت بتواجد 12 مســؤوالً 

بينهم 8 وزراء حجم ومســتوى العالقات االســتراتيجية 

توجــت  والتــي  البلديــن  بيــن 

الفضــاء اإلماراتي  رائــد  برحلــة 

على  منطلقــاً  المنصوري  هــزاع 

متن ســفينة فضاء روسية، وتؤكد 

أن أفــق العالقات بيــن البلدين 

مثمــر ومزدهــر ليشــمل كذلك 

مجــال الطاقة النووية الســلمية 

عبــر اتفاقية تهدف إلــى توثيق 

التعاون بيــن الجانبين في مجال 

الطاقــة النوويــة الســلمية، كما 

يتعاون البلدان بحثياً بين جامعة 

والتكنولوجيــا  للعلــوم  خليفــة 

الطاقة  لهندسة  ومعهد موســكو 

التي تهدف إلــى تبادل الخبرات 

الــذكاء االصطناعي  في مجاالت 

وهندسة الطاقة والقوى الكهربائية.

وســيكون الملف الثقافي حاضراً بقوة خالل الزيارة 

إذ من المقرر أن تشهد الزيارة انطالق األسبوع الثقافي 

اإلماراتي الروســي حافاًل بالعديد من الفعاليات الفنية 

والتراثية.

ال شــك أن الزيارة والملفات التي ستناقشــها تؤكد 

علــى متانة وقــوة العالقات بين البلديــن الصديقين 

وعلــى اآلمــال المعقــودة عليهــا، خاصة أنهــا تأتي 

بعد زيارة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، إلى موسكو والتي أرست ركائز صلبة لمسار 

العالقات االستراتيجية بين البلدين الصديقين.

* المدير التنفيذي لوكالة أنباء اإلمارات 

تحليل إخباري

 محمد جالل الريسي*

أخبار الساعة: اإلمارات وروسيا.. شراكة 
استراتيجية واعدة

Ⅶ أبوظبي - وام 

قالــت نشــرة »أخبار الســاعة« إن دولة 

اإلمارات العربية المتحدة تســتعد اليوم 

الســتقبال الرئيــس الروســي فالديميــر 

بوتين الذي يقــوم بزيارة دولة لإلمارات 

هــي األولى له فــي الخليج منــذ اثني 

عشــر عاماً تقريباً؛ وتأتي وسط تطورات 

إقليمية ودولية متسارعة ومعقدة؛ وهي 

تنطــوي على أهميــة كبيرة جــداً على 

مختلف المســتويات الثنائية واإلقليمية 

والدولية.

عنــوان  تحــت  النشــرة  وأضافــت 

»اإلمارات وروســيا.. شــراكة استراتيجية 

واعدة« إنه على المستوى الثنائي، تأتي 

الزيارة بينما تشهد العالقات بين البلدين 

نمــواً مّطــرداً، وخاصــة فــي المجاالت 

االقتصادية والتجاريــة، حيث بلغ حجم 

التبادل التجاري غير النفطي بينهما خالل 

الســنوات الخمس الماضيــة 14.1 مليار 

دوالر، كمــا حقق قطاع الســياحة تطوراً 

كبيراً، وأصبحت اإلمارات وجهة سياحية 

مفضلــة للروس خالل الســنوات القليلة 

الماضية.

تطور
وأشــارت إلى أن هنــاك قطاعات مهمة 

أخــرى تشــهد تطــوراً الفتــاً للنظر بين 

البلدين ومن بينها مجــال الفضاء، وهنا 

تكتسب زيارة بوتين أهمية خاصة، حيث 

تأتــي بعد نجــاح رحلــة أول رائد فضاء 

إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية حيث 

عكســت تعاونــاً بين البلديــن في هذا 

القطــاع.. كمــا يتمتع الَبلــدان بعالقات 

سياســية ودبلوماســية متميــزة؛ وهناك 

حــرص من قبل قيادتيهمــا على االرتقاء 

بالعالقات الثنائية إلى مســتويات أعلى 

وتعزيــز الشــراكة االســتراتيجية بينهما؛ 

وهــذا أحد أهــم أهداف الزيــارة؛ وقد 

أكد ســمو الشــيخ عبدالله بــن زايد آل 

نهيان، وزير الخارجيــة والتعاون الدولي 

هذا عندما قال: »نحن فخورون بأن نرى 

في روســيا االتحادية شــريكاً استراتيجياً 

وصديقاً لدولة اإلمارات«.. بالمقابل، ترى 

روسيا في اإلمارات شريكاً مهماً جداً، وقد 

أكــد بوتين في أكثر من مناســبة الطابع 

االستراتيجي لعالقة بالده بدولة اإلمارات 

الواعديــن والقريبين  »كأحــد شــركائنا 

جداً«.

وأوضحــت النشــرة التــي يصدرهــا 

مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث 

االستراتيجية أنه على المستوى اإلقليمي، 

فالزيارة مهمة جداً ألنها تأتي في ســياق 

تطورات متسارعة.

»قضاء أبوظبي« تعتمد النماذج 
التفاعلية للدعاوى باللغة الروسية

Ⅶ أبوظبي - البيان

اعتمــدت دائــرة القضــاء فــي أبوظبي، 

النمــاذج التفاعليــة لصحــف الدعــاوى 

المحاكم،  المقامة أمــام  اللغــة  مزدوجة 

باللغــة الروســية، بمــا يتيــح لألجانــب 

ســهولة معرفة إجراءات التقاضي وجميع 

الحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، 

فضاًل عــن تســهيل إجــراءات القيد من 

خالل نماذج موحــدة متاحة عبر الموقع 

اإللكتروني. 

وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، 

وكيــل دائرة القضــاء في أبوظبــي، بأن 

التوســع في اعتمــاد النمــاذج التفاعلية 

بلغات عــدة، يأتــي تنفيذاً لرؤية ســمو 

الشــيخ منصور بن زايــد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة 

رئيــس دائــرة القضــاء، نحو توفيــر بيئة 

قضائيــة حديثة ومتطــورة ومنفتحة على 

العالــم، بما يعــزز مكانة إمــارة أبوظبي 

للعمالة  كبيئة جاذبــة لألعمال ومقصــد 

الماهــرة، ومــا يتطلب ذلك من تســهيل 

الوصــول إلــى العدالة تحقيقــاً لألولوية 

االســتراتيجية المتعلقــة بتعزيــز فاعلية 

واســتدامة العمليــات القضائيــة وضمان 

سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأوضــح المستشــار يوســف العبري، 

أن اعتمــاد النمــاذج التفاعليــة مزدوجة 

والتظلمــات  الدعــاوى  لصحــف  اللغــة 

والطلبــات، يهدف إلــى تطوير الخدمات 

القضائيــة بمــا يتماشــى مع خطــة غدا 

2021، وزيادة شــفافية إجراءات التقاضي 

عبر توفيــر نماذج مزدوجــة اللغة، وهو 

مــا يســهل لألجانــب معرفة إجــراءات 

التقاضي والحقــوق والواجبات من دون 

حاجز لغوي، فضاًل عن تســهيل إجراءات 

قيد الدعــاوى للجمهــور، وتوفير التوعية 

القانونيــة للمتقاضين مــن خالل نموذج 

تفاعلــي لصحيفة الدعــوى يتيح االطالع 

على المواد القانونية ذات الصلة بالنزاع. 

يشار إلى أن النماذج تمتاز بالعديد من 

الخصائص من حيث الشكل والمضمون.

تناقش قضايا مهمة وتحمل بعدًا إيجـــــــــــــــــابيًا جديدًا للعـــالقات الثنائـية

خبــــراء روس لـ»               «: زيـــــــــارة تحمل بعدًا جيوسياسيًا
Ⅶ موسكو- فهيم الصوراني

تعكــس تصريحــات المســؤولين، وآراء 

الخبــراء الــروس في العالقــات الدولية 

والشــرق أوســطية، بشــقيها السياســي 

واالقتصــادي، اهتمامــاً كبيــراً وملحوظاً 

فالديميــر  الروســي  الرئيــس  بزيــارة 

بوتيــن إلى اإلمــارات العربيــة المتحدة 

اليــوم، فيمــا يصفهــا يوري  والمقــررة 

اوشــاكوف- مســاعد الرئيس الروســي، 

بالزيارة التاريخية التي طال انتظارها؛ إذ 

يعــول المراقبون والخبــراء الروس على 

أن الزيارة ســتحمل بعــداً إيجابياً جديداً 

للعالقــات الثنائيــة، وتملك فــي الوقت 

نفســه بعداً جيوسياســياً نظــراً ألهمية 

الملفــات التــي ســتكون علــى طاولــة 

المباحثات بين قادة البلدين.

 وتنبع أهمية الزيارة التي تم التحضير 

إليهــا مطواًل، من ضوء األوضاع المتوترة 

في الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، 

وال ســيما التطورات األخيــرة في ملف 

األزمة الســورية، وقيام تركيا بشن عملية 

عســكرية في شــمال هذا البلد العربي، 

لقيت تنديداً عربياً ودولياً واسعين.

وهــذا مــا يشــير إليــه مديــر مركز 

الدراسات اإلســالمية ومستشار المجلس 

كيريــل  الدوليــة  للشــؤون  الروســي 

سيميونوف، الذي رأى أن الرئيس بوتين 

ســيعمل على دعم فكرة توحيد الموقف 

العربــي لجهة دعم الدولة الســورية في 

مواجهــة التحديات األمنية والعســكرية 

والسياســية، التــي أفرزتهــا التطــورات 
� فالديمير بوتين 

محمد بن زايد يبحث وضيف البالد العالقــــــــــــات الثنائية وأزمـــات وتطـــــورات المنطقة

بوتين يبدأ زيارة تاريخية لإلمارات اليــــــوم.. وطاولة النقـاش تزدحم بالملفات



الروســية إلــى دولة اإلمارات مــا يقارب 

580 ألف سائح إلى قرابة المليون سائح، 

كما شهدت السياحة اإلماراتية في روسيا 

معدالت نمو متميزة خالل الفترة نفسها 

بعدما ارتفعت الســياحة اإلماراتية بنسبة 

59%، ومن األســباب التي أدت إلى ذلك 

تســهيل الرحالت التجاريــة بين البلدين، 

ما حفز الســائح اإلماراتي والروسي على 

التعرف إلى مميزات كال البلدين.

وفي ملف الشــركات الروسية القائمة 

في الدولة فإن عدد الشركات التي تعمل 

في اإلمارات وصل لـ3 آالف شــركة، في 

حين تخطى حجم االستثمارات اإلماراتية 

في العديد من المشــاريع الروسية حاجز 

3.8 مليــارات درهم مــن خالل الصندوق 

المشترك بين البلدين.

وللثقافــة نصيــب من الزيــارة، إذ من 

المقرر أن تشهد انطالقة األسبوع الثقافي 

اإلماراتي- الروســي حافلــة بالعديد من 

الفعاليات الفنية والتراثية.

زيارة ُحبلى بالملفات والمعطيات التي 

ستكون على طاولة النقاش بين واحدة من 

الدول العظمى، التــي تحمل حق النقض 

)الفيتــو( في مجلس األمن الدولي، ودولة 

خليجية شرق أوسطية لم يعد للمستحيل 

معنى في قاموسها، في ظل قيادة خاضت 

كل الصعــاب حتى وصلت بأحالم شــعبها 

الفضاء، وعينها على المريخ. 

السفير الروسي: قفزة نوعية
في العالقات الثنائية بين البلدين

لتأكيد التواصل مع الثقافات والحضارات المختلفة

برنامج سفراء شباب اإلمارات يضم 
روسيا لبرنامجه

Ⅶ أبوظبي - وام

 أعلن »برنامج ســفراء شباب اإلمارات« عن 

برنامجــه للعــام المقبل ليشــمل جمهورية 

روسيا االتحادية، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين إلى الدولة.

ويقام »برنامج ســفراء شــباب اإلمارات« 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة، وبتنسيق وإشراف 

مكتب شــؤون التعليم في ديوان ولي العهد 

بأبوظبي.

ويســعى البرنامــج إلــى تأكيــد أهميــة 

التواصل مــع الثقافات والحضارات المختلفة 

واالســتفادة من الخبــرات واألعمال الريادية 

التــي حققتهــا المجتمعــات األخــرى كون 

هذا التواصل يســاهم بشــكل رئيســي في 

بناء جســور الصداقــة والتعــاون ويعزز بناء 

عالقات إنسانية قائمة على االحترام المتبادل 

والمصالح المشتركة.

وسيشمل برنامج العام المقبل زيارة سفراء 

شباب اإلمارات إلى روسيا خالل فترة الصيف 

لمدة ثالثة أسابيع زيارات متعددة لتعريفهم 

بعمــل الجهات الحكومية والتعرف إلى أهم 

القطاعــات االقتصاديــة والصناعية بروســيا 

باإلضافة إلى تعمقهم في تاريخ وثقافة وقيم 

وعادات الشعب الروسي ولغتهم.

تعاون
وســيجري التعاون خالل المرحلة األولى من 

البرنامج مــع أكاديميات الدار لتأهيل طالبها 

للمشــاركة في البرنامج من خــالل تعلمهم 

أساسيات اللغة الروسية والتعرف إلى الثقافة 

والقيم والعادات الروسية وذلك ضمن برامج 

األنشطة الالصفية.

وستكون روســيا الدولة الرابعة في تاريخ 

برنامج سفراء شــباب اإلمارات، حيث تخرج 

مــن البرنامــج منــذ إطالقه في عــام 2012 

أكثــر مــن 175 طالبــاً وطالبة مــن مختلف 

جامعات الدولة وشاركوا في عدة مستويات 

مــن البرنامــج فــي كل من كوريــا الجنوبية 

والصين وألمانيا.

ويشــكل خريجــو البرنامــج كوكبــة من 

نخبة شــباب اإلمــارات، حيــث تمكنوا من 

تحقيق مراتب متميزة في مختلف المجاالت 

الوظيفيــة كمــا تــم اختيــار العديــد منهم 

لعضويات مجلس اإلمارات للشباب ومجالس 

الشباب المحلية.

وبهــذه اإلضافة ســتكون روســيا الدولة 

الثانية في برنامج العام المقبل باإلضافة إلى 

جمهورية الصين الشعبية.

تحقق تطلعات قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين

اإلمارات وروسيا 
عالقات برلمانية تجسد قوة 

الشراكة االستراتيجية
Ⅶ أبوظبي - وام

 جســدت العالقــات البرلمانيــة اإلماراتيــة الروســية قوة 

العالقة بيــن البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات قيادتي 

وحكومتــي وشــعبي البلديــن وحرصهم علــى تطوير هذه 

الشراكة االستراتيجية الشاملة في المجاالت كافة.

وواكب المجلس الوطني االتحادي من خالل الدبلوماسية 

البرلمانيــة اإلماراتية تطور عالقات الشــراكة االســتراتيجية 

الشــاملة بين دولة اإلمــارات وجمهورية روســيا االتحادية 

وما يربط البلدين من عالقات متنامية مســتندة إلى النتائج 

اإليجابية الكبيرة التي تتمخض عن الحوار السياسي النشيط 

بين البلدين واللقاءات المتواصلة بين صاحب السمو الشيخ 

محمــد بن زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة، وفالديمير بوتين رئيس جمهورية 

روسيا االتحادية والزيارات المنتظمة لقيادتي البلدين والتي 

تعطــي دفعة جديدة لتطــور العالقات بينهمــا إضافة إلى 

زيارات ممثلي المؤسسات البرلمانية في البلدين وحرصهما 

على المشــاركة في جميع الفعاليات البرلمانية والمؤتمرات 

المتخصصة في اإلمارات وروسيا.

وانطلقــت الدبلوماســية البرلمانيــة للمجلــس الوطني 

االتحادي فــي عالقاتهــا البرلمانية اإلماراتية الروســية من 

خالل ما تحظى به العالقات القائمة بين البلدين من تقدير 

واهتمام خصوصاً بين رئيســي المجلسين واألعضاء في ظل 

التوافق الكبير في الرؤى بين المجلســين حيال ما تشــهده 

المنطقة من أحداث وقضايا دولية، وتمثل مكافحة اإلرهاب 

ونشر التسامح واالعتدال واألمن في المنطقة والعالم أولوية 

للبلدين الصديقين.

 تطور
وتشهد عالقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة اإلمارات 

وجمهورية روســيا االتحادية تطــوراً ملحوظاً في المجاالت 

السياسية والبرلمانية واالســتثمارية واالقتصادية والسياحية 

والثقافية فضاًل عن التطور المتنامي للعالقات البرلمانية بين 

الجانبين وتعزيزها تحــت مظلة جمعية الصداقة البرلمانية 

لتأطيــر التعاون وتفعيل التنســيق من خالل الدبلوماســية 

البرلمانية ال سيما خالل اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي 

ومختلــف الفعاليات البرلمانية حيال القضايا ذات االهتمام 

المشترك.

 وجاء إنشــاء لجنــة الصداقة البرلمانية اإلماراتية الروســية 

بهدف تعزيز أســس التعاون المشــترك في مجاالت العمل 

البرلماني وتفعيل عمل البرلمانات والبرلمانيين في البلدين 

الصديقين ومواكبة ودعم توجهــات ورؤية قيادتي البلدين 

إضافة إلى تعظيم االستفادة من الدور البرلماني في القضايا 

اإلقليمية لمنطقة الشــرق األوســط وكذلك القضايا الدولية 

ذات االهتمام المشترك.

 تنسيق
 ونجحــت اللجنة في تعزيز التنســيق حيــال القضايا ذات 

االهتمام المشــترك على صعيد التعــاون البرلماني الدولي 

ومن خالل المشــاركة فــي الفعاليات البرلمانيــة اإلقليمية 

والدولية، حيث شــهدت اللقاءات بيــن الجانبين اإلماراتي 

والروســي رؤية مشــتركة حول مختلف القضايــا اإلقليمية 

والدولية التي تهم البلديــن وفي مقدمتها محاربة اإلرهاب 

والتطرف واحترام القانون الدولي.

وحرص المجلس الوطني االتحادي ومجلس االتحاد للجمعية 

الفيدراليــة لروســيا االتحادية علــى اعتماد أفضل الســبل 

الكفيلــة بتطوير العالقات القائمة بيــن البلدين الصديقين 

وتنميتهــا في القطاعات كافة ال ســيما الســياحة والطيران 

والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والتعليمي 

وتبادل البعثات التعليمية والمشاركة الفاعلة في الفعاليات 

ذات الطابــع الدولي التي يســتضيفها وينظمها البلدان مع 

تأكيد دعوة رجال األعمال لتنويع استثماراتهم.
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Ⅶ أبوظبي - وام

 أكد سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية 

روســيا االتحادية لدى الدولــة، أن زيارة 

الرئيــس فالديمير بوتين رئيس جمهورية 

روســيا االتحاديــة إلــى دولــة اإلمارات 

العربية المتحدة تشــكل قفزة نوعية في 

العالقات الثنائية بين البلدين.

وقال كوزنيتســوف، إن الزيارة تجسد 

قوة الشراكة االســتراتيجية الشاملة بين 

البلدين الصديقين، وتعزز التعاون بينهما 

في القطاعات الحيوية.

وأضاف أن هذه الزيارة ستشهد تطوراً 

كبيراً فــي تعزيز العالقات بيــن البلدين 

خاصــة في ظل الشــراكة االســتراتيجية 

التي تربط بينهما.. وقال: »نحن فخورون 

بتعاوننــا المشــترك في قطــاع الفضاء، 

وســعداء بنجاح مهمة هــزاع المنصوري 

إلــى محطــة الفضاء التي جــاءت ضمن 

بعثة روسية«.

واكــد أن التعاون الثقافي بين البلدين 

يشــهد نمواً وتطــوراً ملحوظاً.. مشــيداً 

بتنظيــم فعاليــات األســبوع اإلماراتــي 

الروســي التي تقــام في قصــر اإلمارات 

بالعاصمــة أبوظبــي على هامــش زيارة 

الرئيــس الروســي فالديميــر بوتين إلى 

الدولة التي تبدأ اليوم. وتضمنت فعاليات 

األســبوع عــروض العيالــة، والترحيــب 

بالضيــوف بالقهــوة والتمــر اإلماراتــي، 

إلى جانــب الخبز والملح الروســي، كما 

تضمنت الفعاليات عرضاً موسيقياً قدمته 

الفنانــة اإلماراتية فاطمة الهاشــمي، إلى 

جانب عدد من العروض التراثية والحرف 

اليدوية.

عبر اإلمارات

تناقش قضايا مهمة وتحمل بعدًا إيجـــــــــــــــــابيًا جديدًا للعـــالقات الثنائـية

خبــــراء روس لـ»               «: زيـــــــــارة تحمل بعدًا جيوسياسيًا

� فالديمير بوتين 

محمد بن زايد يبحث وضيف البالد العالقــــــــــــات الثنائية وأزمـــات وتطـــــورات المنطقة

بوتين يبدأ زيارة تاريخية لإلمارات اليــــــوم.. وطاولة النقـاش تزدحم بالملفات

اإلمارات للفضاء: تطور ملحوظ للتعاون 
مع روسيا بالتعليم والتأهيل والتطوير

Ⅶ أبوظبي - وام 

أكــد الدكتــور المهندس محمــد ناصر 

األحبابــي مدير عــام وكالــة اإلمارات 

للفضــاء أن التعــاون الفضائــي بيــن 

اإلمارات وروســيا يشهد تطوراً ملحوظاً 

خصوصــاً في مجاالت التعليم، وتأهيل 

الكوادر، وتطويــر القدرات، والخدمات 

الفضائية من االستشــعار عن بعد إلى 

خدمات اإلطالق.

وأشــار األحبابي إلى أن التعاون بين 

الجانبين في مجال الفضاء يشهد تطوراً 

وإنجــازات متالحقــة، مضيفــاً: »بدأنا 

دراسة مشــاريع مشــتركة مع الجانب 

الروســي في مجال الفضاء من ضمنها 

مشــروع استثماري خاص بتطوير منصة 

قاعدة«بايكونور»الفضائية بكازاخستان، 

وذلــك بالتعاون والشــراكة مع روســيا 

االتحادية وجمهورية كازاخســتان..هذا 

إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات 

بيــن الدولتين في مجال التشــريعات 

والسياسات الفضائية، وكذلك في مجال 

االستخدام السلمي للفضاء، والمشاريع 

التي تهتم باالســتفادة من الفضاء في 

تحقيق االستدامة على األرض«.

وذكــر أن كال البلدين يجمعان على 

أن القطــاع الفضائــي هــو مــن بين 

المجــاالت الحيوية التي تضمن رفاهية 

مجتمعاتهمــا وتطورها في المســتقبل 

خاصــة في ظل اإلمكانات الكبيرة التي 

يمكن تحقيقها خالل السنوات المقبلة 

في ظل األســاس الراســخ الذي وضعه 

الجانبــان لالرتقاء بمســتويات التعاون 

الفضائي بينهما.

األخيرة في شمال سوريا.

سياسة مرنة
اإلمــارات  أن  ســيميونوف  وأوضــح 

وروسيا تلتقيان في الموقف تجاه منع 

المس بوحدة وسيادة الدولة السورية، 

اإلمارات  تبنتــه  الذي  الموقــف  وهو 

بشــكل واضح وأكدته أكثــر من مرة، 

وانعكس بخطوات ملموســة، كان من 

الدبلوماسية مع  العالقات  إعادة  بينها 

دمشــق، ما يجعل من سياستها المرنة 

إحــدى أهم الوســائل التي تصب في 

صالــح فكرة عودة الجمهورية العربية 

الســورية إلى جامعة الــدول العربية، 

ووضــع حد للحرب المدمــرة الدائرة 

هناك.

وال يقل البعد في الجانب االقتصادي 

أهميــة عــن نظيره السياســي في زيارة 

الرئيس الروسي التاريخية إلى اإلمارات، 

حيث يرتبط البلــدان باتفاقيات، يصفها 

الباحث في االقتصــاد العالمي ديميتري 

كيم باالستراتيجية، حيث يقول لـ»البيان« 

إن اتفاقيــة التعاون االســتراتيجي التي 

وقعــت بيــن البلدين في العــام 20١8، 

جعلت دولة اإلمــارات العربية المتحدة 

أحد أهم وأقرب الشــركاء االقتصاديين 

العالقــات  تتطــور  حيــث  لموســكو، 

االقتصادية والتبادل التجاري معها بشكل 

نشط وبوتيرة سريعة، وضعتها في قائمة 

بلــدان الخليج العربي مــن حيث حجم 

التبادل التجاري الذي يصل إلى نحو 7.١ 

مليار دوالر سنوياً.

برج »أدنوك« يتزين بالعلم الروسي

تزيــن برج شــركة بتــرول أبوظبي الوطنيــة )أدنوك( 

المعلــم المعروف علــى كورنيش العاصمــة أبوظبي، 

أمس، بعلم جمهورية روســيا االتحادية، ترحيباً بزيارة 

ضيــف البــالد الكبير الرئيــس فالديميــر بوتين رئيس 

جمهورية روســيا االتحادية إلى دولة اإلمارات العربية 

المتحدة اليوم.  تصوير: أحمد بدوان 

� محمد األحبابي

تعزز التعاون 
بالقطاعات الحيوية
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محمد المبارك: اإلمارات وروسيا 
تتمتعان بمنجز ثقافي عريق

Ⅶ أبوظبي - وام 

أكد معالــي محمد خليفــة المبارك رئيس 

دائــرة الثقافــة والســياحة بأبوظبــي، أن 

الرئيــس فالديميــر بوتين  زيــارة فخامــة 

رئيس جمهورية روســيا االتحادية إلى دولة 

اإلمــارات، تأتي في مرحلة تاريخية تشــهد 

ازدهــار العالقــات الثنائيــة بيــن البلدين 

القائمة  العالقــات  وتتعّمــق  الصديقيــن، 

علــى االحترام المتبادل والتفاهم والتعاون 

المشــترك في جميع المجــاالت، ويتحقق 

التوافق بين القيم والطموحات المشــتركة 

في خدمة الدولتين واإلنسانية جمعاء.

وقــال المبارك فــي تصريحــات لوكالة 

أنبــاء اإلمــارات »وام«، إن دائــرة الثقافة 

والسياحة بأبوظبي، تلعب دوراً محورياً في 

التعاون المزدهر بيــن البلدين الصديقين، 

حيث اســتقبلت اإلمارة أعــداداً كبيرة من 

المســافرين من روسيا، بالتزامن مع تنظيم 

العديــد مــن الفعاليات لالحتفال بروســيا 

وتنوعها الثقافي، وغنى تاريخها العريق، في 

حيــن ال يزال عدد الزوار الذين نرحب بهم 

من روسيا، ينمو بمعدل سنوي كبير.

وأشــار إلى أن الدولة اعتمدت في عام 

2017، في إطار تشــجيع الســياحة البينية 

الدخول بدون تأشــيرة للــزوار من كل من 

روســيا وكومنولث رابطة الدول المستقلة، 

ما أدى لزيادة هائلة في عدد المســافرين 

من هذه المواقع.

وأوضــح أن أبوظبي شــهدت نمواً كبيراً 

فــي عــدد الزوار الــروس، حيــث زاد عدد 

الســياح الروس إلى العاصمة أبوظبي منذ 

مطلع عام 2019، حتى اليوم بنســبة 33.7 

%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وفــي المجــال الثقافي.. قــال المبارك: 

»تتمتــع اإلمارات وروســيا بمنجــز ثقافي 

عريق، يتيح للبلدين تكاماًل ثقافياً ومعرفياً، 

يسهم في ازدهار المشــهد الثقافي فيهما، 

ويتيح للبلدين الترويج لإلرث الثقافي الذي 

يمتلكانه، كلٌّ منهما لدى اآلخر، وصوالً إلى 

تالقي الشعبين، وتبادل كنوز الثقافتين، في 

إطــار حوارهما المنفتح المتســامح، وذلك 

من خالل اســتضافة العديد من الفعاليات 

واألنشطة المشتركة، وقد قمنا بتعزيز هذه 

التفاعل والتعاون  الروابط، واالستفادة من 

مع بعضنا البعض«.

ولفــت إلــى أن مهرجــان الموســيقى 

الروســية، الذي اســتضافته أبوظبي مطلع 

العــام الجــاري، شــهد 14 حفاًل موســيقياً 

مختلفاً مع 30 موسيقياً روسياً، من أساتذة 

الموســيقى الكالســيكية إلى الموسيقيين 

األعمــال  أفضــل  عرضــوا  إذ  الشــباب، 

الموسيقية، وســلطوا الضوء على منجزهم 

الثقافي الخاص لجمهور أبوظبي.

أبوظبي  »اســتضافت  المبــارك:  وقــال 

الموســيقي  المؤّلــف  وبقيــادة  مؤخــراً، 

ميخائيــل بليتنيــف الحائــز علــى جائــزة 

»غرامــي« المرموقة، األوركســترا الوطنية 

الروســية التي أقامت حفلين موســيقيين 

علــى خشــبة مســرح المجّمــع الثقافــي 

بأبوظبــي، ضمــن فعاليات افتتاح موســم 

موســيقى أبوظبــي الكالســيكية 2019 - 

.»2020

وذكر المبــارك أن اختيار روســيا ضيف 

شــرف لمعــرض أبوظبي الدولــي للكتاب 

2020، يعني أنه سيتم التركيز على الناشرين 

الروس والتقاليد األدبية الشهيرة في روسيا، 

وجلــب الكتاب والناشــرين إلــى أبوظبي، 

وخبراتهم،  وثقافاتهــم  معارفهــم  لتبــادل 

لالحتفاء بثقافة اآلخر، واستقطاب الموارد 

والخبــرات العالميــة لدولــة عريقــة مثل 

روســيا، ســعياً لرعاية صناعة نشــر الكتب 

الناشــئة في اإلمارات، وإبرازاً لعمق ورقي 

الثقافة الروسية وتنّوعها معرفياً.

افتتحت فعاليات األسبوع اإلماراتي الروسي

نورة الكعبي: مشتركات إنسانية تجمعنا بروسيا
Ⅶ أبوظبي - وام 

افتتحــت معالــي نــورة بنــت محمد 

الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، 

أمــس، فعاليــات األســبوع اإلماراتــي 

الروســي والتي تقام فــي قصر اإلمارات 

بالعاصمــة أبوظبي، علــى هامش زيارة 

الرئيس الروســي فالديميــر بوتين إلى 

الدولة التي تبدأ اليوم.

حضــر االفتتاح ســيرجي كوزنيتســوف 

ســفير جمهورية روســيا االتحادية لدى 

الدولــة، ومحمد جالل الريســي المدير 

التنفيــذي لوكالة أنبــاء اإلمارات وعدد 

من كبار المســؤولين. وأكــدت معالي 

الثقافــي  التفاعــل  الكعبــي أن  نــورة 

بيــن المجتمــع اإلبداعي فــي البلدين 

سيســاهم فــي التقريب بيــن ثقافتينا، 

ويوفــر دفعة قويــة لتنميــة العالقات 

الثنائية، ويضخ قوة متجددة في مسيرة 

التعــاون اإلماراتــي الروســي. وقالــت 

معاليها: يعّد األسبوع اإلماراتي الروسي 

الذي نحتفــل به بداية لشــراكة ثنائية 

مهمــة في مجال الثقافــة بين البلدين، 

وهو مناسبة تتيح التواصل بين الفنانين 

المعــارف  لتبــادل  فرصــة  وتمنحهــم 

واالطالع علــى أبرز االبتــكارات الفنية 

واإلنجــازات الثقافية التــي تتحّقق في 

كل من روســيا واإلمارات، ويعد مقّدمة 

لفعاليات مســتقبلية متعددة ســتجمع 

البلدين بفضل المشــتركات اإلنســانية 

التي تتمثل في قيم التسامح والتعايش 

واالحترام والتنوع الثقافي. وأضافت: إّن 

العالقات الثنائية بين اإلمارات وروســيا 

ليســت حديثة العهــد، فالصداقة التي 

تجمــع البلدين تعود لســبعة وأربعين 

عامــاً حيــن وضــع الوالــد المؤســس 

المغفــور لــه الشــيخ زايد بن ســلطان 

آل نهيــان طيب الله ثراه أســس هذه 

العالقــات الثنائية، وهــي ال تزال تنمو 

بثبات على مختلف المستويات لتصبح 

اإلمارات اليوم حاضنة ألكثر من 16 ألف 

مواطن روسي يقيمون في الدولة.. لقد 

تعززت هذه العالقات وازدادت رسوخاً 

وتنوعاً مع زيارة صاحب الســمو الشيخ 

محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي عهد 

أبوظبــي، نائب القائــد األعلى للقوات 

المسلحة إلى موسكو في يونيو 2018، 

وتوقيع اتفاقية الشــراكة االســتراتيجية 

التي رفعت مســتوى العالقات متعددة 

الجوانــب بين البلدين إلى مســتويات 

الشــراكة في مختلــف المجاالت. وعن 

العالقــات الثقافية بيــن البلدين أكدت 

معالي نورة الكعبي أنها تطورت بشكل 

متسارع، فخالل الشهور الماضية شهدنا 

مشــاركة إمارة الشــارقة ضيفــاً متميزاً 

للكتاب،  الدولــي  في معرض موســكو 

وذلــك احتفاء بمكانتها الثقافية العربية 

والعالمية بعد اختيارها عاصمة عالمية 

للكتــاب.. كمــا اســتضافت العاصمــة 

الروسية موســكو قمة »أقدر« العالمية 

الهادفة إلى بناء استراتيجيات وسياسات 

قدراتها  وتعزيــز  المجتمعات  لتمكيــن 

المعرفيــة والثقافيــة لتحقيــق التطور 

الحضــاري والرخــاء اإلنســاني، ونتّوج 

عالقتنا الثقافية الثنائية مع اختيار روسيا 

ضيفة شرف الدورة الثالثين في معرض 

أبوظبي الدولي للكتاب 2020.

عروض العيالة
وتضمنــت فعاليات األســبوع اإلماراتي 

والترحيب  اإلماراتيــة،  العيالــة  عروض 

اإلماراتي  والتمــر  بالقهــوة  بالضيــوف 

إلى جانب الخبز والملح الروســي، كما 

موســيقياً  عرضاً  الفعاليــات  تضمنــت 

قدمته الفنانة اإلماراتية فاطمة الهاشمي 

إلــى جانب عدد من العــروض التراثية 

والحرف اليدوية.

Ⅶ أبوظبي - عبير يونس 

ظهر التعاون الثقافي بين روســيا واإلمارات في أكثر 

مــن فعالية هامــة كانت تقــام على مــدار العقود 

السابقة، وتعيد زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

اليــوم إلى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة إلى 

األذهان، زيارة ســابقة قام بهــا الرئيس بوتين خالل 

العام 2007 وافتتح خاللها معرض )ترسانة القياصرة 

الــروس، كنوز الكرملين في موســكو( الذي كان قد 

أقيم برعاية صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله«. وما بين ذلك 

التاريخ واليوم العديد مــن الفعاليات التي تعبر عن 

الجهــود المبذولة لتعميق الجانــب الثقافي والفني 

بين البلدين. 

حضور إبداعي 
إن افتتاح الرئيس فالديمير بوتين لمعرض »ترســانة 

القياصــرة« فــي أول زيارة له لإلمــارات، يؤكد على 

تقديــره للتــراث والفــن، وهــو نهج تتبعــه دولة 

اإلمــارات، التي تتبادل مع روســيا الكثير مما تمتلك 

الدولتان من فنون وثقافة، مما يجعل الفرصة متاحة 

أمام الشعبين لالطالع على الفنون بأنواعها، بجانب 

التعــرف على أحدث اإلصــدارات األدبية والفكرية، 

وتجلــى هذا بحضــور مســرح البلوشــي وتقديمه 

للعديــد من العروض األوبراليــة منها عرض »بحيرة 

البجع« للموســيقار تشايكوفســكي، خالل مهرجان 

أبوظبي، وعروض أخرى في أيام أبوظبي للموسيقى 

الكالســيكية، بجانب معارض فنية أخرى تبين تجربة 

الفن الروســي للجمهور المحلي، مثل »الفن الروسي 

السوفييتي للقرن العشرين - الحرب والسالم« والذي 

كان قــد أقيم على هامش مهرجان أبوظبي في قصر 

اإلمارات.

كما تحرص دولة روسيا على الحضور في مهرجان 

الشــيخ زايد التراثي الذي يقام ســنوياً فــي الوثبة، 

مــن خالل جنــاح خاص يعرض الكثيــر من منتجات 

الصناعات الشــعبية والتقليدية. وبالمقابل تشــارك 

اإلمارات في الفعاليات التي تقام في روسيا، وكانت 

المشاركة من قبل عدد من الهيئات والدوائر المحلية، 

في معرض موســكو الدولي للكتــاب في دورته 32 

آخر هذه المشــاركات، حيث ُعرضت على الجمهور 

الروســي آخر اإلصدارات األدبيــة والفكرية، بجانب 

االحتفاء بالشــارقة بصفتها ضيف شــرف مميزاً على 

هذه الدورة. لتســجل الشارقة بذلك أنها أول المدن 

عربية فــي تاريخ هذا المعرض تحظى بهذا التكريم. 

وبالمقابل استضافت سانت بطرسبرغ الروسية يوليو 

الماضي فعاليات »أســبوع الشــارقة«، وهو ما يدل 

على تعزيز فرص تبــادل الخبرات وتوطيد العالقات 

التاريخية بين الثقافة العربية والروسية.

فعاليات مقبلة
تــدل الفعاليــات الروســية التي ســتقام على مدار 

األشهر المقبلة على عمق التبادل الثقافي بين روسيا 

واإلمــارات، وعلى اســتمرارية تقديــم ما هو جديد 

للجمهــور اإلماراتي، منهــا اختيار إدارة لجنة معرض 

أبوظبي الدولي للكتاب روســيا ضيف شــرف دورة 

2020، التي ســتقام فــي الفترة مــن 15-21 أبريل 

المقبــل. وخالله ســيتم عرض أحــدث اإلصدارات 

الروســية بجانــب العديد مــن الفعاليــات األدبية 

والفنيــة التــي تحتفــي بالثقافة الروســية العرقية، 

وتعرف بأحدث مبدعيها الذين كان لهم القدرة على 

الوصول إلى العالمية أمثال ديستوفســكي وأنطون 

تشيخوف وغيرهما من األدباء الروس. 

كمــا تعاونت جمعيــة الناشــرين اإلماراتيين مع 

جمعية الناشــرين الــروس من أجل تبــادل حقوق 

الملكية والنشــر، وهو مــا يعزز أهــداف الجمعية 

بتقدير إنتاج المبدعين. 

وتستمر االحتفالية بإعالن مشروع »كلمة« التابع 

لدائرة الثقافة والســياحة في أبوظبي، عن ترجمته 

ألكثر من 20 عنواناً لكّتاب كالســيكيين، ولمبدعين 

مــن الجيــل الجديد مــن الكتــاب الــروس الذين 

ســيتعرف إليهم القارئ العربي للمــرة األولى، كما 

تتضمن العناوين المترجمة كتباً لألطفال والناشــئة 

وكتب ألبومات عن الفنون الروسية.

ومــن بيــن الكتــب: »مختــارات مــن القصص 

الروســية المعاصرة« من إعداد سيرغي شرفونوف، 

و»مختــارات من أعمال الكتاب من شــمال القوقاز 

ومنطقــة الفولغا« من إعــداد كانطــا إبراهيموف 

تأليــف ك.  وإيرينــا يرماكوفــا، و»ســيجال« مــن 

إبراهيمــوف، باإلضافة إلى عدد من قصص األطفال 

وّقعت اتفاقياتها مع مؤسســات ودور نشــر روسية 

رائدة مثل ســمكات، كومباس غيد، ناستيا ونيكيتا، 

وغيرها.

ووّقع مشــروع أيضاً »كلمــة« اتفاقيات مع عدد 

من المترجمين القاطنين في روسيا. ومن المقرر أن 

تنشر جميع العناوين الجديدة خالل معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب. 

الثقافة نافذة تعزز أواصر العالقات اإلماراتية الروسية 

خصــت منحة البردة التــي قدمها وزارة 

الثقافــة وتنميــة المعرفة، فــي دورتها 

الفنانــات  إلحــدى   ،20١٩ األخيــرة 

الروســيات لقدرتها على إبراز جماليات 

الفنون اإلسالمية، وهي الفنانة التشكيلية 

الروسية فاطمة أزدينوفا.

منحة البردة 

التشكيلية الروسية مارينا رزاقوفا:

دبي مدينة تنبض بالثقافة والتسامح
Ⅶ دبي - رشا عبدالمنعم

لطالمــا كان النموذج اإلماراتي جذاباً وملهماً 

للفنانة التشــكيلية الروســية مارينــا رزاقوفا، 

خــالل تقديمها أعمالها الفنيــة، وخاصة في 

معارضها الموسمية في دبي، نظراً لقدرة هذا 

النموذج، الديناميكي، وبشكل الفت في دانة 

الدنيا، على تجســيد المعاصرة واألصالة من 

خالل مجتمعها الحضاري متعدد الجنســيات 

والــذي يزهــو بثقافــة التعايش والتســامح 

كأسلوب حياة. وتؤكد رزاقوفا، في حديثها 

إلــى البيــان أن هذا النهــج في دبي 

ســيتعزز ويغتنــي أكثــر في ضوء 

رؤية دبي الثقافية الجديدة، التي 

والمبدعين  المواهــب  تحتضن 

وتبرزهم محلياً وإقليمياً وعالمياً.

لغة بصرية 
وتشــدد مارينــا رزاقوفــا، التي 

في  المقبل  معرضهــا  ســتنظم 

مركز دبــي المالي، على أهمية 

الحراك اإلبداعي في دبي الذي 

يتعــزز مع نمو الفن وما يرتبط 

به من حراك تجــاري وثقافي 

ضمنهــا، في ظل مــا تتميز به 

دبي من مجتمع منفتح على 

مختلــف الحضارات العالمية 

وتنــوع التركيبــة الســكانية 

لإلمارة وللدولة بشــكل عام، 

عــالوة على مــا توفره دبي 

مــن بيئــة ثقافيــة متنوعة 

ذات أســلوب حياة عصري، 

إضافة إلــى مكانتها كمركز 

جذب اســتثماري وسياحي، 

مــا ســاهم في نمو عــدد ونوعية األنشــطة 

الفنية فيها من جانب، واستقطاب كبار متقني 

األعمال الفنية محلياً وعالمياً، إلى جانب بروز 

شرائح جديدة من المقتنين الجدد.

وتضيــف رزاقوفــا: ال بد من اإلشــارة هنا 

إلــى خصوصية وقيمــة االســتثمار في الفن 

بدبــي، مقارنة مع باقي القطاعات التقليدية، 

مع ضــرورة أن نــدرك أن المقاربة في صدد 

الفنون في دبي ليســت ربحيــة بحتة، حيث 

يدخــل العامل الثقافي في عملية شــراء أي 

عمــل فني، تأثراً بمناخ اإلبداع فيها، إذ يجب 

أن يكون المشتري مدفوعاً بجاذبية العمل أو 

اإلعجــاب بتفاصيله ولغته البصرية قبل النظر 

إلى قيمتــه المادية وما يمكــن تحقيقه من 

أرباح مستقبلية.

مصنع المواهب 
وتتابــع رزاقوفا: إن الوجــه الثقافي لـ»دانة 

الدنيا« هو بكل تأكيد اســتثنائي، وال شــك 

في أنها ووفقاً لرؤية دبي الثقافية الجديدة، 

ســتعزز وتؤكد مكانتها كمركز عالمي للثقافة 

وحاضنة لإلبــداع وملتقى للمواهب، وذلك 

بفضل أهــداف اســتراتيجية هــذه الرؤية، 

المرتكــزة على خلــق حراك ثقافــي فّعال، 

وجعــل دبــي الوجهــة األولــى للمواهــب 

الصناعــات اإلبداعيــة،  الثقافيــة، وتنميــة 

وابتكارها أول فيــزا ثقافية طويلة األمد في 

العالم ولمنطقة حرة للمبدعين في القوز.

كما ترى الفنانة الروســية أن المؤسسات 

الفنيــة بوجه عام في دولــة اإلمارات، وفي 

دبي بشــكل بارز، قائمة علــى إدارة الحراك 

الثقافي الفني والتعاطي معه بصيغ ابتكارية 

وإبداعيــة خالقــة وجعلــه أكثــر احتــكاكاً 

العــادي في المواســم المتعددة  بالجمهور 

واألفــكار النوعيــة التي تتماشــى مع ثقافة 

المواطنين والمقيمين.

حراك فني
وتعتقد مارينا رزاقوفا، أن سوق الفن في دبي 

شهدت نمواً متســارعاً خالل األعوام القليلة 

الماضيــة، فبالرغم من صغر حجم الســوق 

المحليــة مقارنة مع نظيراتها العالمية، تبدو 

آفاق النمو الواعدة أمام الفن مثالية ونوعية.

� من أعمال مارينا رزاقوفا   |   تصوير: سالم خميس

� فعاليات تراثية إماراتية في روسيا    |  من المصدر

� نورة الكعبي والسفير الروسي خالل االفتتاح  |  وام
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حققت 7.3 مليارات درهم استثمارات تغطي 45 مشروعًا

25.7 مليارًا الشراكة بين »مبادلة« وصندوق روسيا السيادي

نمو واردات أبوظبي من االتحاد الروسي2912 %

مليارات درهم تجارة دبي مع روسيا 9.22018

Ⅶ موسكو- رامي سميح

أكد كيريــل ديميتريــف، الرئيــس التنفيذي 

لصنــدوق االســتثمارات المباشــرة الروســي 

الثروة الســيادي للبــاد(، حرص  )صنــدوق 

شركة المبادلة للتنمية »مبادلة« على تكثيف 

اســتثماراتها في الصندوق السيادي الروسي، 

مشــيراً في هذا الصدد إلــى أن الصندوقين 

أبرمــا اتفاقاً في عام 2013 إلنشــاء شــراكة 

اســتراتيجية طويلة األمد بقيمــة 7 مليارات 

دوالر، تــم بالفعــل اســتثمار 2 مليــار دوالر 

منها )7.35 مليــارات درهم( في أكثر من 45 

مشروعاً تشمل كل مجاالت االقتصاد الروسي.

لقائــه مع  وأوضــح ديميتريــف، خــال 

وســائل اإلعام اإلماراتية بمقر الصندوق في 

موسكو عشية زيارة الرئيس الروسي فاديمير 

بوتين إلى الدولة، أن اســتثمارات الصندوق 

الروســي لاســتثمار و»مبادلــة« تتمثــل في 

تنفيذ مشروعات تندرج ضمن إطار التوجهات 

الروسي،  الوطني  الرئيســية لتطوير االقتصاد 

بمــا في ذلك االســتثمار في الرعايــة الطبية 

باســتخدام التقنيات العاليــة، وتطبيق أفضل 

الممارســات العالمية، وإيجــاد بنية حضرية 

مريحة، واالســتثمار في مشروعات تقلل من 

التأثيرات السلبية على البيئة.

خبرات عالمية
وتابــع: كما يســتثمر الصندوقــان في تطوير 

البني التحتية باســتخدام خبرات بمستويات 

عالميــة، وأيضــاً اســتخدام أفضــل الخبرات 

والتكنولوجيــات العالميــة لارتقــاء بكفاءة 

الشــركات الروســية، إلــى جانب االســتثمار 

في مجــاالت االبتكار وتطبيــق تكنولوجيات 

الذكاء االصطناعي، واالســتثمار في مجاالت 

الرعايــة الطبيــة والنقل والقطــاع المصرفي 

فــي  االســتثمار  وأيضــاً  التجزئــة،  وتجــارة 

إمكانــات  وتعزيــز  المســتوردات  اســتبدال 

التصدير، وتأمين دخول الشــركات الروســية 

إلى األســواق الخارجيــة. وأوضح ديميتريف 

أن التنفيــذ المشــترك للمشــروعات الكبيرة 

والتطويــر االقتصادي بيــن البلدين يقع في 

صلــب التعــاون االســتراتيجي بيــن روســيا 

واإلمــارات، وأضاف: تجــري اآلن هنا صياغة 

المســتقبل الذي نريده، وبالعمل معاً يمكننا 

أن نحقــق أكثر. وذكــر أن الطريقــة الفعالة 

إلظهار العاقات االســتراتيجية بين الدولتين 

هي االستثمار، مبيناً أن »مبادلة« ضربت خير 

مثال على ذلك بعد اســتثمارها في 45 قطاعاً 

بروســيا، في وقت كان االقتصاد الروسي يمر 

بفترة ركــود وفترات صعبة قبل 4 ســنوات، 

وهــو األمر الذي خلق فرصاً لمواطنينا، وبعد 

تعافي االقتصاد بدأت »مبادلة« في استقبال 

عوائــد مرتفعــة أكثر مــن عوائدها في دول 

أخرى.

وأوضح أن »مبادلة« استثمرت في »روسيا 

هليكوبتــر«، المتخصصة في تصميم وتصنيع 

طائرات الهليكوبتر، كما اســتثمرت في شركة 

»ســيبور للبتروكيماويــات«، حيــث خلقــت 

20000 فرصــة عمل في الشــمال الروســي، 

أيضاً بنينــا من الصفر أكبر شــركة للخدمات 

اللوجســتية في روســيا، كذلك فــي القطاع 

اســتثمرت »مبادلة« فــي مركزين  الصحــي 

لمكافحة السرطان في موسكو.

نمو اقتصادي
وقــال: »نؤمــن بــأن العاقة بيــن اإلمارات 

وروسيا مهمة جداً للنمو االقتصادي للبلدين، 

لذلــك نريد أن نقفــز فوق حاجز االســتثمار 

إلــى التبادل التجاري، ألننا نــرى فرصاً كثيرة 

الروس واإلماراتيين«.  المســتثمرين  بين كبار 

وتابع: لدينا شــركة »لوك أويــل«، وهي من 

أكبر شركات البتروكيماويات الروسية، وسوف 

تبرم عقوداً مع شركة بترول أبوظبي الوطنية 

»أدنوك«، وكذلك هناك شركات روسية أخرى 

تطمح للتعاون نفسه والشراكة مع الشركات 

اإلماراتيــة، انطاقــاً مــن النمــو االقتصادي 

الضخم لدولة اإلمارات. 

وذكر أن اإلمارات تمكنت من اســتقطاب 

شــركات تكنولوجية عالمية، فأصبحت قطباً 

لذلك في الشرق األوسط، ونحن لدينا اهتمام 

بالغ لتطبيق الــذكاء االصطناعي في القطاع 

الصحي خصوصاً في مجال مكافحة السرطان، 

وعلم الجينات، ولذلك نعتقد أن ذلك سيكون 

مهماً في العاقة بين اإلمارات وروسيا.

ولفــت إلى أن الشــراكة في مجال الطاقة 

وخاصــة البترول تحظى بأهميــة كبيرة جداً 

بيــن البلديــن، موضحاً أن اإلمــارات كان لها 

دور بالغ األهمية كمســاهم فعال في ضمان 

استقرار أسعار النفط من خال اتفاق »أوبك«، 

بالتعاون مع الســعودية وروسيا، حيث لعبت 

الدول الثاث دوراً رئيسياً في ذلك االتفاق.

زيارة محورية
وقــال: إن الشــراكة بيــن روســيا واإلمارات 

تســتند إلى الحوار الوثيق والبناء بين قيادتي 

البلديــن، معتبــراً أن زيــارة بوتين ســتكون 

مثمرة ومحورية ال ســيما فــي ظل العاقات 

االســتراتيجية التي تربــط الدولتين، خصوصاً 

أن اإلمارات قطعت أشواطاً إلى األمام، لذلك 

فإننا نتطلع إلى نتائج الزيارة والتي ســتكون 

مهمة للشعبين، في سبيل خلق فرص استثمار 

أكبر وتبادل تجاري وثقافــي أعمق، وبالتالي 

خلــق فرص عمل أكثر، وشــروط حياة أفضل 

للجميع. ولفت إلى أن العاقة االســتراتيجية 

بيــن روســيا واإلمــارات امتــدت لقطاعات 

عديــدة، منهــا الطيران والطاقــة والخدمات 

أنه بموجب  اللوجســتية والصحة، موضحــاً 

االتفــاق بين قيادتــي البلدين، تــم تكليف 

مؤسستي التنمية الرئيسيتين لكلتا الدولتين، 

وهما الصندوق الروســي لاســتثمار المباشر 

و»مبادلــة« بمهمة تحقيق قفــزة نوعية في 

العاقات الثنائيــة االقتصادية، وهو ما يجري 

اآلن على أرض الواقع، إذ تعد اإلمارات شريكاً 

محلياً موثوقاً.

وتحــدث ديميتريــف عن مشــروع روســيا 

الوطني، والذي ســتضخ فيه باده 200 مليار 

دوالر فــي البنيــة التحية، والقطــاع الصحي 

وقطاعات أخرى، مشــيراً إلى أن هذه فرصة 

جيدة ومهمة للمســتثمرين اإلماراتيين. ونوه 

بالتعــاون بين البلدين فــي التربية والتعليم، 

وكذلــك القطاع الجامعــي، حيث إن جامعة 

موســكو الحكومية، أقدم جامعة في روسيا، 

تتعاون مع الجامعات اإلماراتية، كما أن هناك 

تعاوناً ثقافياً كبيراً.

Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

ظهر االتحاد الروســي منذ بداية العام الجاري 

على قائمة كبار الشــركاء التجاريين ألبوظبي 

خاصة علــى صعيد الواردات، وبعد أن كانت 

واردات أبوظبــي مــن االتحاد الروســي تزيد 

بقليل عن 200 مليون درهم خال نصف عام 

كامــل، تضاعفت هذه الواردات بشــكل غير 

مسبوق لتقفز إلى 2.3 مليار درهم.

وكشفت التقارير الشــهرية لمركز أبوظبي 

لإلحصــاء منــذ بدايــة العام الجــاري عن أن 

االتحــاد الروســي احتــل خال شــهري يناير 

وفبرايــر الماضيين ألول مــرة الترتيب األول 

لشــركاء أبوظبــي التجارييــن علــى صعيــد 

الواردات بنســب نمو غير مســبوقة وصلت 

إلى 2912%، متقدماً على الشركاء التقليديين 

لإلمارة وهي الســعودية والواليات المتحدة 

واليابان والصين.

وتشهد قائمة الشركاء التجاريين ألبوظبي، 

خاصــة علــى صعيــد الــواردات، تغييــرات 

جذريــة منذ بداية العــام الجاري، كان أبرزها 

المكانة المتصاعدة لاتحاد الروســي، وكانت 

المفاجــأة أن يحتل المركــز األول خال يناير 

وفبراير الماضيين ومراتب متقدمة بين الرابع 

والتاســع خال الشهور من مارس حتى يوليو، 

علماً بأن واردات أبوظبي من االتحاد الروسي 

خال السنوات الماضية كانت قليلة للغاية.

وتكشــف تقارير مركز أبوظبــي لإلحصاء أن 

واردات أبوظبي من االتحاد الروسي ارتفعت 

مــن 62 مليون درهم خــال يناير 2018 إلى 

1.7 مليــار درهــم خــال ينايــر 2019 بنمو 

2685%، كمــا حافــظ االتحاد الروســي على 

الترتيــب األول لشــهر فبراير على مســتوى 

الواردات، حيث ارتفعت واردات أبوظبي منه 

من 69 مليون درهم للفترة من يناير - فبراير 

2018 إلــى 2.1 مليار درهــم للفترة من يناير 

- فبرايــر 2019 بنمو 2912%، وخال مارس 
الماضي احتل االتحاد الروسي مرتبة الشريك 

التجــاري الرابــع ألبوظبــي بعد الســعودية 

واليابان وأمريكا على مستوى الواردات، حيث 

ارتفعــت واردات أبوظبــي مــن 160 مليون 

درهــم خال الفتــرة من يناير مــارس 2018 

إلى 2.1 مليار للفترة نفســها من 2019 بنمو 

1207%، وخال أبريل، احتل االتحاد الروســي 

ترتيب الشــريك الســادس ألبوظبــي، حيث 

بلغت قيمة واردات أبوظبي منه خال الفترة 

من يناير - أبريل 2018 نحو 183 مليون درهم 

مقابل 2.13 مليار للفترة من يناير أبريل 2019 

بنمو 1057%، كما ارتفعــت واردات أبوظبي 

مــن 255 مليــون درهــم خال الفتــرة من 

ينايــر مايو 2018 إلــى 2.2 مليار خال نفس 

الفتــرة من العام الجــاري بنمو 764% ليحتل 

بها االتحاد الروســي الترتيب السابع، وبلغت 

نسبة الزيادة في الواردات 668% خال الفترة 

مــن يناير يونيو 2018 إلى يناير يونيو 2019، 

وخال يوليو احتل االتحاد الروســي الترتيب 

التاســع حيث ارتفعــت واردات أبوظبي من 

315 مليون درهم إلى 2.3 مليار بنمو %632، 

والماحظ ظهور االتحاد الروســي كمســتورد 

مــن أبوظبــي حيث ارتفعت الصــادرات غير 

النفطية ألبوظبي لاتحاد الروســي من 14.7 

مليــون درهم إلى 19.3 مليونــاً بنمو %31.2 

خال الفترتين مــن يناير - يوليو من عامي 

2018 و2019.

قفزة
وتجــىء القفزة الكبيرة فــي التبادل التجاري 

بين أبوظبي واالتحاد الروسي كانعكاس مباشر 

وقوي لتنامي العاقات التجارية بين اإلمارات 

واالتحاد الروســي، وتكشــف بوابة اإلمارات 

للعاقــات التجارية عن زيــادة حجم التبادل 

التجــاري بين اإلمارات واالتحاد الروســي من 

7.6 مليــارات درهــم لعــام 2016 إلى 12.5 

مليــار درهم لعــام 2018 بزيادة 4.9 مليارات 

درهم ونمو 65%، وارتفعت التجارة المباشرة 

خال الســنوات الثاث 2016-2018 من 5.8 

مليــارات درهم إلــى 9.84 مليــارات بزيادة 

4 مليــارات درهــم ونمــو 70%، كما ارتفعت 

تجــارة المناطق الحرة مــن 1.7 مليار درهم 

إلــى 2.7 مليار بزيادة مليار درهم ونمو %58. 

وتشــير معلومات وإحصاءات بوابة اإلمارات 

إلــى هيمنة 4 ســلع رئيســية علــى واردات 

اإلمــارات من االتحاد الروســي وهى: الماس 

بقيمــة 3.4 مليارات درهــم لعام 2018، يليه 

الذهــب 275 مليون درهم، وخامات الحديد 

192 مليون درهــم، والنحاس النقي وخائط 

النحــاس بقيمــة 99 مليون درهــم، أما على 

صعيد الصــادرات تحتل الحلي والمجوهرات 

الترتيب األول بقيمــة 263 مليون درهم، ثم 

الذهب 72 مليون درهم، والشــاي 42 مليون 

درهم، وبوليمرات اإلثيلين 24 مليون درهم، 

وتتصدر أجهزة الهواتف الترتيب األول لسلع 

إعــادة التصدير بقيمة 506 مايين درهم، ثم 

المركبــات 150 مليــون درهــم، والماس 95 

مليون درهم.

استثمارات
ووفقــاً لبوابة اإلمــارات للمعلومات التجارية 

تبلغ قيمة اســتثمارات االتحاد الروســي في 

اإلمارات 3.5 مليارات درهم تتوزع 8 قطاعات 

اقتصاديــة تشــمل العقــار، وتجــارة الجملة 

والتجزئة، وإصاح المركبات ذات المحركات 

التحويلية،  والصناعــة  الناريــة،  والدراجــات 

والمعلومات واالتصــاالت، والنقل والتخزين، 

والتعليم، واألنشطة المالية وأنشطة التأمين، 

واألنشطة المهنية والعلمية والتقنية. وسجلت 

وزارة االقتصــاد 3527 وكالة وشــركة وعامة 

تجارية لاتحاد الروســي منها 3 آالف شــركة 

و20 وكالة تجارية و507 عامات تجارية.

للمعلومــات  اإلمــارات  بوابــة  وتقــدر 

التجاريــة االســتثمارات اإلماراتية في االتحاد 

الروســي بنحو 2.5 مليار درهم، وتتوزع هذه 

االســتثمارات علــى 5 قطاعــات اقتصاديــة 

تشــمل تطوير الموانئ، تطوير البنية التحتية، 

تصنيــع الزجــاج، النقــل البحري، األنشــطة 

العقارية. كما تستثمر عشــر شركات إماراتية 

فــي مناطق االتحاد الروســي وهى شــركات 

مبادلة لإلســتثمار، ومجموعة دبي العالمية، 

واإلمارات للزجاج، والواحة كابيتال، وشــركة 

أبوظبي لاســتثمار، وأرابتك القابضة، وداماك 

العقاريــة، وركين، وأبــراج كابيتال، وصحارى 

لاتصاالت.

Ⅶ دبي - البيان

شهدت تجارة دبي الخارجية مع روسيا 

نمــواً ســريعاً فــي الســنوات القليلة 

الماضية، حيــث ارتفعت قيمة التبادل 

التجاري بين الطرفين من 5.5 مليارات 

درهم فــي 2016 لتصل في 2017 إلى 

7.38 مليــارات درهم بنمــو يصل إلى 

37%، كمــا ارتفعت قيمــة تجارة دبي 

الخارجية مع روســيا فــي 2018 لتصل 

إلــى 9.21 مليــارات درهــم بنمو يبلغ 

25% بالمقارنــة مع 2017، ما يظهر أن 

قيمــة التبــادل التجاري بيــن الطرفين 

حققــت في غضون عاميــن من 2016 

إلــى 2018 بنحــو 67%، وبلغت تجارة 

دبــي الخارجية مع روســيا في النصف 

األول مــن 2019 نحــو 4.55 مليــارات 

درهم.

وأظهرت إحصائيات أصدرتها جمارك 

دبــي بمواكبــة زيارة الرئيس الروســي 

فاديميــر بوتين إلى اإلمارات، أن أهم 

البضائع في التجارة المتبادلة بين دبي 

وروسيا هي األلماس والذهب والهواتف 

والسيكار وقطع غيار السيارات.

وقــال أحمد محبوب مصبح، المدير 

العــام لجمــارك دبي: تكتســب تجارة 

دبي مع روســيا أهميــة متصاعدة في 

ظــل التطور المســتمر فــي العاقات 

االقتصاديــة والتجاريــة بيــن اإلمارات 

وروســيا، ولذلــك نحرص علــى توفير 

أفضل الخدمات والتســهيات التجارية 

والجمركية للتجار والشركات من روسيا، 

والتي يزيد عددها على 3000 شــركة، 

لدعم نمو التبادل التجاري بين البلدين، 

تنفيــذاً لتوجيهــات القيــادة الحكيمة 

ورؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

اللــه«، ونتطلع إلى المزيد من التعاون 

والتنســيق مــع الهيئات الدبلوماســية 

والشــركات الروســية خــال المرحلة 

المقبلة التي ستشــهد اســتضافة دبي 

لمعرض إكســبو 2020، كمــا أن هناك 

مشــاورات قائمة بين سلطتي الجمارك 

في البلديــن من أجل توقيــع اتفاقية 

تعاون مشترك في المسائل الجمركية، 

ممــا يفتــح آفاقــاً جديــدة لتحقيــق 

المصالح المشــتركة فيما يتعلق بدعم 

وتســهيل التجارة وحركة المســافرين، 

خاصة أن هنــاك 111 رحلة جوية بين 

البلدين.

وأضــاف: نعــزز التواصل المســتمر 

مع قطــاع التجارة الخارجية الروســي، 

ونبحث معهم على الــدوام في فرصة 

تنميــة التبــادل التجــاري، حيث تمثل 

دبــي منصة عالمية للتجــارة اإلقليمية 

والدولية، ويمكن لألصدقاء في روســيا 

االســتفادة مــن إمكانياتهــا المتطورة 

للوصــول إلى األســواق فــي مختلف 

قارات العالم، وننظم لقاءات مســتمرة 

مــع الشــركات الروســية فــي مجلس 

العمل الروسي من خال مبادرة ارتباط 

لمعرفــة متطلباتهــم مــن الخدمــات 

الجمركيــة التــي تمكننــا مــن تطوير 

التبادل التجاري بين دبي وروسيا.

وأوضح أن جمارك دبي ترصد التطور 

الكبير الذي يشــهده االقتصاد الروسي 

وما يفتحــه من فرص جديــدة لزيادة 

التعــاون االقتصــادي والتجــاري بيــن 

اإلمارات وروســيا باالستفادة من عمق 

البلدين،  العاقات وقوة الروابــط بين 

ونعمــل على إزالة أيــة عقبات تواجه 

تطويــر التبــادل التجــاري مع روســيا 

مــن خال العمل الميدانــي مع التجار 

والشركات الروسية والتعرف على كافة 

متطلباتهم من التســهيات والخدمات 

الجمركية لتوفيرها لهــم بجودة عالية 

تساهم في زيادة تجارتهم مع دبي.

Ⅶ  كيريل ديميتريف خال لقائه بالوفد اإلعامي  |  من المصدر

Ⅶ  أحمد محبوب

Ⅶ  قفزة كبيرة في التبادالت التجارية بين أبوظبي واالتحاد الروسي  |  أرشيفية

⁄₂‶ون ₚ⁈ₙ وآ₇‶ق وا₁⁙ة
تحرص رشكة املبادلة للتنمية «مبادلة»، عىل املســـاهمة يف تنويع اقتصاد اإلمارات عرب االســـتث�ر يف مشاريع كب�ة 
خارجياً، وهو ما ترجمته عرب رشاكات مع صندوق الســـيادي الرويس، تسهم يف صياغة املستقبل االقتصادي للبلدين، 

عرب تعاون مثمر يبرش بآفاق واعدة.

25.7
مليار درهم استث�رات 

مشرتكة طويلة األمد

7.3
مليارات استث�رات متحققة

45
مرشوعاً تشملها استث�رات 
«مبادلة»، وتغطي مختلف 

جوانب االقتصاد

20000
فرصة عمل وفرتها «مبادلة» 

يف ش�يل روسيا

ₙ⁑ــــــــ‶ℾت اₖ⁆₂ـــــــــــ‶ون:

املشاركة يف رأس 
املال املساهم 
لبورصة موسكو

 املساهمة يف 
رأس�ل رشكة 
النقل املتحدة 

القابضة

 االشرتاك يف الطرح 
العام ألكرب رشكة 
تعدين للذهب

تنفيذ أول استث�ر 
يف رشكة «ديلفر» 

التكنولوجية

منصـــة  توســـيع 
البنية  يف  االستث�ر 
التحتية اللوجستية

«ويل مرشوع 
التطوير املتكامل 

ملنطقة مطار توشينو

إعداد: رامي سميح
غرافيك:حسام الحورا¿

قال كيريــل ديميتريتيف إن القطاع 

الســياحي في اإلمارات يشهد رواجاً 

كبيراً لدى الــروس، حيث إن أعداد 

الروس تزايدت، خاصة مع الفعاليات 

الكبيرة التي لقيت اهتماماً بالغاً من 

جانــب مواطنينــا، وكذلك األحداث 

جزيــرة  فــي  المتنوعــة  الثقافيــة 

ما  والفورموال١، وهذا  الســعديات، 

ســاعد في الترويج للســياحة داخل 

اإلمــارات«. وأضاف: »نرى قطاعات 

أساسية تم التعاون فيها بشكل كبير 

بيــن اإلمــارات وروســيا، خاصة مع 

النمو االقتصادي المبهر في اإلمارات 

خالل الـ ١٥ عاماً الماضية«.

سياحة اإلمارات
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